
1 
 

  يسمه تعالاب

  91-92نيمسال دوم                       يآشكارساز يدرس تئور )1(شماره  يوترين كامپيتمر       دانشگاه صنعتي اصفهان  

  .م شديآشنا خواه 1الگو يدر بحث بازشناس يم آشكارسازين باكاربرد مفاهين تمريدر ا

  مقدمه-الف

  :ميالگواصوال با دو نوع مسئله روبه رو هست يدر مبحث بازشناس

 ن شدهييش تعياز پ يگنال اخذ شده در كالس هايس يتعداد يدسته بند  
 گناليك سيمختلف مشاهده شده در  يده هايپد يدسته بند 

د يشده است و بار اثرانگشت اخذ يتصو يد تعداديدر مورد مسائل نوع اول فرض كن .سيگنال تصوير را در نظر بگيريدبه عنوان مثال 
آب  يو دسته بند ييتوان به شناسا يمنيز  نوع دوم  يبه عنوان مثال برا. ميكن يدسته بند ينيش معيمحدود و از پ يآنها را در كالس ها

  .اشاره كرد) يرادار(ريك تصويا جنگل در ياز دشت و 

  كرد حل مسئلهيرو

تم ها به دو صورت ين الگوريا. ره موجود هستنديو غ شبكه عصبي ز،يمانند متد ب يمختلف يمتد ها) يدسته بند(الگو  يبازشناس يبرا
. شود يل ماعما) مختلف آن يقسمت ها يا رويو ( يافتيگنال دريس يرو يدر حالت اول، نگاشت .رنديگ يمورد استفاده قرار م يكل

 يمثال برا. كنند يكار م ين خروجيا يالگو رو يبازشناس يشود و متدها يده مينام Extracted Features ن نگاشتيا يخروج
 يگنال كار ميخود س يم رويبه طور مستق الگو يناسشباز يدر حالت دوم، متدها .ك بردار استينگاشت معموال  ير، خروجيتصاو
  .ريتصو يكسل هايتك تك پ يمثال رو كنند،

  متد بيز

 يبردار ين روش برايدر ا. احتمال ها توام است يبودن تابع چگال يفرض گوسز با ياستفاده از متد ب معموالالگو،  يات بازشناسيدر ادب
كالس  يبرا ين تابع چگاليآمارگان ا.رنديگ يدر نظر م نرمال تواما يك تابع چگاليالگو باشد  يستم بازشناسيس يكه قرار است ورود

  .مختلف، متفاوت خواهد بود يها

  :استفاده كرد يآموزش يتوان از مجمو عه ها يختلف مم يكالس ها ين آمارگان ها براين ايتخم يبرا
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  Multispectralر يف تصاويتعر

تصاوير اخذ شده از يك شيئ . براي دسته بندي استفاده مي شود Multispectral ي مانند تصاويردر برخي كاربردها از تصاوير متعدد
  .)1مانند مجموعه تصوير هاي شكل (مي نامند Multispectralدر طيف هاي فركانسي مختلف را تصاوير 

  
  multispectralمثالي از تصاوير) : 1(شكل 

به كمك آنها، نواحي مختلف را در تصوير دسته  است كه مي تواندر اينجا تصوير اخذ شده در باند هاي فركانسي مختلف موجود 
براي پيكسل هايي كه از يك نقطه شيئ در باند ) 2(در اين حالت مطابق شكل . بردبراي دسته بندي بهره  آنها اطالعاتنموده و از بندي 

پيكسل در باند هاي  مربوط به يكدقت شود مقادير (هاي فركانسي متفاوت اخذ شده اند، يك چگالي تواما نرمال در نظر مي گيريم
 .فرضيه را براي چنين بردار هايي تست مي كنيم-آزمونو هر بار ) فركانسي مختلف به علت داشتن منشا يكسان، وابسته آماري هستند 

  
  multispectralفرضيه برداري براي تصاوير-شماتيك آزمون) : 2(شكل 
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  تفكيك آب از خشكي :اولمسئله - ب

مي خواهيم با فرض  .دسته بندي كنيم (SAR)به كمك روش بيز در تصاوير راداري در اين بخش سعي مي كنيم نواحي مختلف را
  :دير را انجام دهين منظور مراحل زيبه ا. احتمالهاي پيشين برابر و هزينه يكنواخت، در تصوير مذكور آب را از خشكي تفكيك كنيم

س يبه عنوان مثال ماتر(د يسه گانه آن را انتخاب كن يس هاياز ماتر يكي كرده و  loadرا " Question1.jpg " ليفا )1
“Red”(  

مجموعه آموزشي، ازقسمت هاي مناسبي از همين تصوير براي تخمين آمارگان گوسي پيكسل  با توجه به در اختيار نداشتن )2
 .ها تحت دو فرضيه كمك بگيريد

 .سطح آستانه مناسب را محاسبه نماييد نيز آماره آشكارساز بهينه و )3

 .آوريدفرضيه را اعمال كرده و تصوير دسته بندي شده را به دست -روي تك تك پيكسل هاي تصوير اين آزمون )4

  فرضيه سه تايي-آزمون :دوم مسئله-ج

ناحيه اول . با فرض احتمالهاي پيشين برابر و هزينه يكنواخت دسته بندي مي كنيم در اين قسمت سه ناحيه حوالي رودخانه كنگو را
و ناحيه . متوسطي دارندناحيه دوم جنگل هاي اطراف هستند كه سطح روشنايي . است مربوط به مسير رود خانه است كه بسيار تيره افتاده

  .سوم  مربوط به جلگه ها ست كه بيشترين سطح روشنايي را داراست

دقت كنيد در اينجا بايد پارامتر هاي سه توزيع گوسي . پياده نماييد ”Question2.tif“ را روي تصوير 1مرحله مسئله  4روندي مشابه 
  .سب تخمين زده شودمنتسب به نواحي فوق الذكر به وسيله مجموعه هاي آموزشي منا

  يه برداريفرض-آزمون :مسئله سوم  -د  

  :ديكن  loadر را ير زين منظور سه تصويبه ا. م نموديخواه يرا بررس Multispectral ريتصاو يدسته بند ن مسئلهيدر ا

“Question3_band_1.tif”, “Question3_band_2.tif”, “Question3_band_3.tif”  
) 2(مشابه شكل  13دقت كنيد در اين مسئله با بردارهاي . انجام دهيد) به صورت برداري(را به صورت مناسب  1گانه مسئله  4مراحل 

 .مواجه هستيم

  :گزارش

  :)گردند e-mail شده Zipدر قالب يك فايل  گزارش ها(ر باشديد شامل موارد زيگزارش مربوط به هر مسئله با

 متناظر يع هايتوز ين پارامتر هايه و تخميهر ناح يبرا يآموزش ين مجموعه هاييتع  
 و سطح آستانه يمربوط به آماره آشكارساز روابط و محاسبات  
 تصوير دسته بندي شده 

  .قابل دسترس مي باشند    http://modarres.iut.ac.ir كليه فايل هاي الزم از روي سايت : تذكر


